
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DA ENSEADA DE SAN SIMÓN 

Saíñas do UllóPATRIMONIO CULTURAL - INTERESE ETNOGRÁFICO

UTM_X: 530494

UTM_Y: 4689049

Accesos:

N-550 (Pontevedra) ata o cruce coa N-554 (Domaio), dende aquí se segue ata o desvío á esquerda tras pasar a Casa do Concello, de aquí ata o final chegase ás salinas.
Parroquia:

Concello:

Lugar:

Vilaboa

Vilaboa (San Martiño)

Paredes

Coordenadas

LOCALIZACIÓN

Descrición:

Trátase dunha grande estrutura hidráulica en forma de presa. Construída en cantería e perpiaños de fábrica ben traballada que lle dan unha grande solidez, 
cunha lonxitude duns 375 m., unha anchura entre 2 e 2,5 m. e unha altura entre 2 e 4 m., con varias comportas, algunhas delas anuladas. No extremo Oeste do 
muro da presa, sitúase un pequeno areal que soterra os restos dunha rampla de peirao. 
A presa construíuse en 1637 para facer unha salina, logo foi doada aos xesuítas que entre os anos 1694 e 1698 construíron catro salinas máis, entre as cales 
ésta é a máis importante e a única que continuou activa despois de 1727, cando as outras, debido ao deterioro, pararon a súa produción. 
En 1767 interrumpiuse tamén o traballo nesta salina, os motivos transcenden ao ámbito produtivo e son de tipo político relixioso, motivados pola expulsión dos 
xesuítas durante o reinado de Carlos III. De todos modos a súa actividade xa diminuira debido, coma no caso das outras salinas do Ulló, ás condicións 
climáticas desfavorables (“Pequena Idade do Xeo”, nos comezos do séc. XVIII).
No muro da presa exterior fíxose no séc. XIX un muíño de mareas.

CARACTERÍSTICAS

Tipoloxía:

Ads. cultural: Moderna

Salina

Conservación: RestauradoUsos:

Propiedade:

Réxime: Pública

Puertos del Estado.
Demarcación de Costas. Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural e Mariño.

TURISMO

Posta en valor:

Sinaléctica, rutas para camiñantes (ruta da Croa, ruta da Pedra Miranda, ruta dos 
Muiños de Vilaboa)

Proxectos existentes:

Obras de recuperación ambiental do entorno das salinas e marismas de Vilaboa 
(Ministerio de Medio Ambiente)

Horarios:

Atópase na vía pública

Accesibilidade: Boa

salinas do Ulló salinas do Ulló 2

Valoración: ALTA

A CITANIA ARQUEOLOXIA - CIF: B-36571057

Rúa Castelao nº 7  4º B - 36001 Pontevedra

Tlfno: 600-381-782


